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Oszcz dzanie powinno by wiadome, a zmniejszenie 
zu ycia energii cieplnej ma szczególne znaczenie – chroni 
nasze kieszenie, ale tak e rodowisko naturalne, a przez 
to nasze zdrowie. Przede wszystkim musimy rozumie ,
e energooszcz dne budownictwo potrzebuje w a ciwej 

kolejno ci podejmowania decyzji. Budow  efektywnego 
energetycznie domu nale y rozpocz  od wyboru w a-
ciwego projektu (na co zwraca  uwag  na tym etapie - 

wyja nili my w odcinku 2). Nast pnie nale y zapewni
w a ciw  grubo  izolacji termicznej przegród budowla-
nych (odcinki 3, 4 i 5 oraz ich podsumowanie w tabeli 1). 
Dopiero w ko cowej fazie - gdy mamy ju  dobrze zapro-
jektowany i optymalnie izolowany budynek - wybieramy 
system grzewczy. W a nie taka jest prawid owa kolejno ,
pozwalaj ca zmniejszy  koszty budowy nowego lub ter-
momodernizacji istniej cego ju  budynku.
 Pami tajmy przy tym, e najwi ksze korzy ci daje 
po czenie dzia a  podnosz cych efektywno  energe-
tyczn  z planowymi, kapitalnymi remontami. A przecie
te przeprowadza si  nie cz sto, co 30–50 lat. Dlatego 
warto wykorzysta  okazj .

PO PIERWSZE: IZOLACJA!
Chc c utrzyma  w budynku sta , komfortow  dla nas 

temperatur , musimy - ze wzgl du na straty ciep a - nie-
ustannie dostarcza  do niego energi . Najlepsza droga 
do wiadomej oszcz dno ci prowadzi przez:
1) zmniejszenie zapotrzebowania na energi  za pomoc

bardziej oszcz dnego jej zu ycia i ograniczania strat,
2) maksymalne wykorzystanie odnawialnych róde

energii,

3) zastosowanie skutecznych technologii pozwalaj cych 
na wykorzystanie tradycyjnych paliw kopalnych w bar-
dziej ekologiczny sposób.
Droga ta oparta jest na modelu Trias Energetica, opra-

cowanym przez Uniwersytet Techniczny w holenderskim 
Delft. Wyja nijmy to na prostym przyk adzie. Wyobra my 
sobie budynek, który dla naszego komfortu cieplnego po-
trzebuje 1000 dowolnych „jednostek” ciep a. Je li np. ko-
lektory s oneczne zapewni  nam ich 200-250, to kolejne 
750 jednostek musi dostarczy  kocio  zasilany jednym 
z tradycyjnych paliw. Tyle, e cz  z 1000 potrzebnych 
nam jednostek to straty - czyli ciep o, które mogliby my 
zatrzyma  wewn trz budynku, stosuj c lepsz  (grub-
sz ) izolacj  termiczn . Gdy nam si  to uda i energoosz-
cz dnie zbudowany dom b dzie potrzebowa  np. 700 
jednostek ciep a, to zdecydowanie wzro nie procento-
wy udzia  energii s onecznej. W efekcie du o szybciej 
zwróc  si  koszty instalacji solarnej. Jednocze nie od-
powiednio ni sze stan  si  koszty instalacji c.o., wyma-
gaj cej kot a o mniejszej mocy i mniejszej powierzchni 
grzejników. A co za tym idzie mniejsze b d  comiesi cz-
ne rachunki za ogrzewanie.

NO NIKI ENERGII – TRADYCYJNE
I ODNAWIALNE
Ze róde  nieodnawialnych - g ównie ropy naftowej, 

w gla, gazu ziemnego i uranu - pochodzi 90% wykorzy-
stywanej obecnie energii. Tymczasem ich ceny stale ro-
sn  i trudno si  spodziewa  odwrócenia tej tendencji. 

ENERGOOSZCZ DNE
BUDOWNICTWO (CZ  VI)
STRESZCZENIE POPRZEDNICH CZ CI
W cyklu artyku ów po wi conych budownictwu energooszcz dnemu zajmujemy si  kolejno wszystkimi krokami prowadz cymi do osi gni cia maksymal-
nej efektywno ci energetycznej. W cz ci pierwszej wyja nili my, co wp ywa na rosn ce zainteresowanie t  problematyk . Wspomnieli my tak e o certyfi-
katach energetycznych, które wkrótce maj  u atwi  wybór efektywnych energetycznie nieruchomo ci. W cz ci drugiej przedstawili my wp yw czynników 
architektonicznych, a od odcinka trzeciego do pi tego naszymi tematami by y ciany, poddasza i okna. W ten sposób doszli my do fina u, czyli ekonomicz-
nego ogrzewania.

EKONOMICZNE OGRZEWANIE
Chc c zapewni  sobie niskie rachunki za ogrzewanie domu i wody u ytkowej, poszukujemy nowoczesnych i sprawnych urz dze  produkuj cych ener-
gi  ciepln . Coraz cz ciej my limy tak e o energii odnawialnej. Jednak zanim zaczniemy „rozpala  w piecu”, warto zastanowi  si  czy nie mogliby-
my spala  mniej gazu, w gla czy oleju...

TABELA 1. ZALECANA, OPTYMALNA GRUBO  OCIEPLENIA

Typ przegrody Optymalna, zalecana 
grubo  ocieplenia

zalecany wspó czynnik 
przenikania U

ciany 20 do 25 cm 0,20 do 0,15 [W/m2K]

dach 30 do 35 cm 0,15 do 0,10 [W/m2K]

strop nad piwnic 15 do 20 cm 0,35 do 0,25 [W/m2K]

pod oga na gruncie 15 do 20 cm 0,20 do 0,15 [W/m2K]

okna 0,20 do 0,15 [W/m2K]
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W dodatku przy spalaniu nieekologicznych paliw (jak np. 
w giel i ropa) powstaj  olbrzymie ilo ci gazów cieplarnia-
nych oraz zwi zków toksycznych i kancerogennych, gro -
nych dla przyrody i ludzi. Dlatego poszukuje si  alterna-
tyw w postaci energii odnawialnej, pochodz cej z wiatru, 
s o ca, wody, biomasy, czy wewn trznego ciep a Ziemi. 
Jednak ze wzgl du na wysokie koszty wytworzenia z nich 
energii (poza biomas ) ród a te jeszcze d ugo nie zaspo-
koj  wszystkich naszych potrzeb i b d  pozostawa y jedy-
nie uzupe nieniem paliw kopalnych. Dlatego aktualnie naj-
lepszym sposobem na zwi kszenie ich udzia u w bilansie 
energetycznym jest wspominane wcze niej ograniczenie 
zapotrzebowania na ciep o w samym budynku.

SPRAWNO  SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
Wysoko  zu ycia energii w du ej mierze zale y tak e od 
sprawno ci systemu grzewczego. Na t  ostatni  wp yw 
maj : sprawno  wytwarzania, regulacji, przesy u i wyko-
rzystania ciep a. Niska sprawno  systemu mo e spowo-
dowa , e zu ycie energii b dzie nawet dwukrotnie wi k-
sze ni  zapotrzebowanie na ciep o. Dlatego nieustannie 
trwaj  prace nad popraw  sprawno ci tradycyjnych sys-

temów. Do ask wracaj  te  paliwa sta e, niekiedy w udo-
skonalonej postaci (np. pelety lub ekogroszek).
 Decyduj c o wyborze ród a ciep a korzystajmy z no-
woczesnych i wysokosprawnych urz dze . Zwracajmy 
uwag , by by y wyposa one w automatyk  steruj c ,
pozwalaj c  na efektywn  prac  równie  przy du ych 
wahaniach temperatur. Kot y gazowe i olejowe powinny 
pracowa  w tzw. technice kondensacyjnej, dzi ki czemu 
zyskuj  znacznie wy sz  sprawno  i lepiej wykorzystu-
j  dostarczane paliwo. Nie mo na zapomina  równie
o izolowaniu rur rozprowadzaj cych wod  grzewcz  i cie-
p  wod  u ytkow  oraz zbiorników na wod .
 Przy okazji warto zwróci  uwag  na powszechnie po-
pe niany b d, jakim jest przewymiarowywanie kot ów 

grzewczych. Zainstalowanie urz dzenia o wi kszej mocy 
i wydajno ci, przekraczaj cej nasze potrzeby sprawia, 
e kocio  pracuje ze znacznie mniejsz  sprawno ci .

Najcz ciej proponowanym w sklepach rozwi zaniem 
jest przeznaczenie 80-100 W na 1 m2 powierzchni u yt-

kowej. Tymczasem w kompleksowo, dobrze ocieplonym 
budynku, w zupe no ci wystarczy moc 30-40 W/m2.

PODSUMOWANIE
Podejmuj c decyzj  o inwestowaniu w wymarzony dom, 
powinni my mie wiadomo  nie tylko kosztów inwe-
stycji, ale tak e pó niejszej eksploatacji. By nie okaza o
si , e zim  nie wystarcza nam pieni dzy na ogrzanie 
ca ego budynku, wi c zakr camy grzejniki i przestaje-
my u ytkowa  poddasze. Szkoda by oby te  rezygno-
wa  z uroków urlopów, wypoczynku, podró y, zwie-
dzania wiata.
 Dokonywanie w a ciwych wyborów, zachowanie za-
lecanej kolejno ci podejmowania decyzji i zainwestowa-
nie w energooszcz dno  sprawi, e dom b dzie udan
inwestycj  na wiele lat.

WYKRES 1. JEDNOSTKOWE CENY ENERGII 
Z RÓ NYCH NO NIKÓW ENERGII ( RÓD O: DAEI , 2008)

Roczne zu ycie paliwa 
do ogrzania domu

W giel kamienny Gaz ziemny

 Ilo  [tys. kg.] Koszt [tys. z ] Ilo  [m³] Koszt [z ]

Nieocieplonego 16 - 21 5,9 - 7,8 7794 8,2 - 9,7

Ocieplonego wg standardu ROCKWOOL 5 - 6 1,9 - 2,2 2513 2,6 - 2,9

Oszcz dno ci - rocznie 4,0 - 5,6 5,5 - 6,7

TABELA 2. ROCZNE KOSZTY OGRZEWANIA, A ROCZNE OSZCZ DNO CI
WYNIKAJ CE ZE ZMNIEJSZENIA ILO CI PALIWA DO OGRZANIA DOMU*

*Uwaga: Ca kowity koszt izolacji cieplnej ROCKWOOL wystarczaj cej do ocieplenia domku wynosi aktualnie 7–13 tys. z , zró nicowanie 

wynika z ró norodno ci mo liwych do zastosowania technologii rozwi za  przegród.
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